
Aquest curs pretén generar un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències en relació als processos de desenvolupament local i a 
les estratègies que en el context actual poden facilitar la dinamització econòmica dels territoris i la generació d’ocupació. 
 
L’objectiu general és plantejar noves estratègies de desenvolupament local que permetin millorar la competitivitat dels territoris, 
a través de la dinamització econòmica dels municipis i la consolidació d’activitats productives que generin ocupació. 
 
Aquesta formació de carácter transversal està adreçada tant a aquelles persones que volen iniciar-se professionalment en el camp 
del desenvolupament local, i necessiten tenir una visió àmplia i aplicada dels elements que intervenen, com a altres professionals 
que tot i tenir experiència i coneixements han d’adquirir orientacions per a la millora dels processos que lideren o en els que 
participen. 

PROGRAMA 

EQUIP DOCENT 
• Santiago Eizaguirre. Professor del Dept. Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Mètode en Ciències Socials de la UB 

• Mateo Hernando. Responsable de Programes de Desenvolupament Local del Servei d’Ocupació de Catalunya 

• Eduard Jiménez. Director en Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L 

• Eduard Barcons. Gerent de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà 
• Carles Ramió. Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la UPF 
• Francisco Ramos. Assessor de l’Àrea de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS 
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INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT LOCAL: 
Estratègies innovadores en el context actual 
 
 

                                   

1. Marc conceptual del desenvolupament local i relació amb altres polítiques afins  
2. Models de desenvolupament local: anàlisi crítica en clau de futur  
3. Reformulació de les Polítiques Actives d’Ocupació i recerca de nous models d’intervenció  
4. El nou rol de les entitats locals: cooperació territorial i treball en xarxa  
5. Planificació estratègica i governança territorial  
6. Cooperació entre els agents públics-privats del territori  
7. Innovació social i dinamització comunitària 
8. Les noves tecnologies com a instrument de participació i desenvolupament local  
9. Anàlisi d’experiències innovadores al territori  

NOVA EDICIÓ 2016 
 

Del 26 d’abril al 28 de juny  
Dimarts de 16.00 a 20.00 hores 

DESTINATARIS 
• Personal directiu i/o tècnic d’administracions públiques locals o entitats, especialment dels departaments de promoció  

econòmica, ocupació i empresa 
• Personal tècnic d’empreses consultores  
• Personal investigador d’universitats i centres de recerca 


